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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni  2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe C 

Lærer(e) Kim Stendal Andersen(biologi), Morten Sigby-Clausen (geografi), Nis Bo Bæ-
rentsen (kemi) 

Hold 1t NF 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb – Naturvidenskabelig blokdag 

Titel 2 Forløb 1: Grundlag for liv 

Titel 3 Projekt 1: Vand, salt og liv 

Titel 4 Forløb 2: Mennesker og ressourcer 

Titel 5 Projekt 2: Mad til milliarder 

Titel 6 Forløb 3: Himmel og hav 

Titel 7 Projekt 3: Klimaændringer og havet 

Titel 8 Afsluttende skriftligt produkt  

 
 
Lærebøger: 
Biologi: 

• Biologi i udvikling, Marianne Frøsig m.fl. Nucleus, 2015 

• Biologi til tiden, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus, 2. udgave, 2012 

• Opdag havet, Anne Berendt m.fl., WWF verdensnaturfonden, 1. udgave 2019 

Kemi: 
• BasisKemi C, H. Mygind, O.V. Nielsen, V. Axelsen, Haase & Søns forlag, 1.udgave, 5. oplag, 2011 

 

Geografi:  
• Naturgeografiportalen, Jesper Frænde m.fl., Gyldendal, 2. udgave, 2020 

  

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p527
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Titel 1 
 

 
Introforløb – Naturvidenskabelig blokdag 

Indhold Tværfagligt kort forløb om naturvidenskabelig metode (særlig den eksperimentelle 
del) 
 
Der laves forsøg/opgaver om: 
Geografi: Jordens historie på 20 m 
Geografi: Jordprofiler 
Biologi: Mikroskopi 
Biologi: Undersøgelse af dyr fra vandløb/søer 
Kemi: Hypoteser og forsøg 
Kemi: Sikkerhed i laboratoriet 
 

Der udleveres et arbejdshæfte på 15 sider til temadagen 
 

Omfang 
 

4 moduler a 90 min 

Særlige 
fokus-
punkter 

Naturvidenskabelig arbejdsmetode, sikkerhed ved eksperimentelt arbejde, iagttagel-
sesevne 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Eksperimentelt arbejde 
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Titel 2 
 

 
Forløb 1: Grundlag for liv 
 

Indhold Geografi:  
Danmark isdækket (0,7 sider) 
Glacialmorfologi og istidslandskaber (3,8 sider) 
Bæredygtighed (0,3 sider) 
Vækst (0,7 sider) 
Begrebet bæredygtighed (1,5 sider) 
Økologiske fodspor (2,1 sider) 
Vand i bevægelse (0,3 sider) 
Vandets kredsløb (1,5 sider) 
Vandforbrug (0,2 sider) 
Vandforurening (3,4 sider) 
Grundvandsforurening i DK (2,6 sider) 
Kampen om vandet (0,4 sider) 
Globale vandresurser under pres (0,6 sider) 
Vandkonflikter (2,4 sider) 
 

PDF: Det danske landskab (udarbejdet af læreren – 7,5 sider) 
PDF: Grundvandsdannelse (Uddrag fra Geoviden nr. 2, juni 2019 s. 4-5) 

PDF: Jordbunden og grundvandet (Uddrag fra Geoviden nr. 2, juni 2019 s. 9-11) 

PDF: Mennesket og naturvidenskaben s. 167-170 (Kalk) 

PDF: GO NF – Salt (Uddrag fra GO naturvidenskabelig faggruppe afsnit 6.3 – 4 sider) 

 
Supplerende stof (geografi): 
Video: Video om smeltevandssletter 
Video: Video om randmoræner 
Video: Video om tunneldale 
Video: Video om Åse 
Video: Video om dødislandskaber 
Video: Video om bakkeøer 
Vandkonflikter i Californien (1,1 sider) 
Californiens naturgivne forhold (1,8 sider) 
Vandforbrug (2,6 sider) 

Danmarks fødsel 

PDF: Mennesket og naturvidenskaben s. 144-147 (Råstoffer) 

PDF: Hvad bruges kalk til? (Uddrag fra Naturen i Danmark – Geologien, Kaj Sand-Jensen & 

Gunnar Larsen – 1 side) 

PDF: Salt (Uddrag fra Geoviden nr. 2, 2012 s. 2-3) 

 
Biologi:  

• Celler 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p798 1,4 sider 

• Prokaryote celler 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=803 0,7 side 

• Bakteriers opbygning, læs indtil "Formering" 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=c4433 0,7 side 

• Eukaryote celler 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p804 2,2 sider 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p306
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=305
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p159
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p360
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p361
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p363
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p155
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p351
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p157
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p357
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p522
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p175
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p531
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p359
https://nf.goforlag.dk/indhold
https://www.youtube.com/watch?v=g8D_8Oubzy4
https://www.youtube.com/watch?v=Dz7qFXnc7RI
https://www.youtube.com/watch?v=tWHT5Sy-lPI
https://www.youtube.com/watch?v=-TXjPjcup40
https://www.youtube.com/watch?v=7qcWqwzXyo4
https://www.youtube.com/watch?v=DFidbDGcpt0&t=1s
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p525
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p526
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p527
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/dkfodsel
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p798
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=803
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=c4433
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p804
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• Dyre, plante og svampeceller 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p805 0,8 side 

• Celledeling 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p806&L=0 1,4 side 

• Genetik 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=795 0,8 side 

• Genetiske grundbegreber 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p794 0,9 side 

• Mendel 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p820 1,9 sider 

• DNA 
▪ https://biologiiudvikling.ibog.nucleus.dk/?id=p154 1 side 

• Det bliver i familien 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/index.php?id=793 2,1 side 

• Genetisk variation 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=792 0,8 side 

• Genmutationer 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=826 0,9 side 

• Kromosommutationer 
▪ https://biologibogenchf.systime.dk/?id=825 0,7 side 

 
Supplerende stof (biologi): 

o Egne Noter: Den genetiske kode 

o Artikel: 

• https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tre-mutationer-der-aendrede-

mennesket 

o Dokumentar: 

• ”Det ligger i generne”, på Kanal TV/Midt-Vest, Spilletid: 20 min., dato 

10.4.2009. 

Kemi: 

Basiskemi C:  
s. 7-29 (kapitel 1 Grundstoffer) 
s. 31-51 (Kapitel 2 Ioner og ionforbindelser), 
s. 53-76 (Kapitel 3 Kovalent binding). 

 
 
Øvelser/opgaver som kan inddrages til eksamen: 

o Mikroskopi af celler (Biologi journal) 
o PTC – smager øvelse (Biologi Rapport) 
o Albinospirer hos majs (Biologi journal) 

o Jordbundsanalyse (Geografi) 
o Hvor siver vandet hurtigst ned? (Geografi) 
o Vandvilkår (Geografi) 
o Saltdannelse (Geografi) 
o Stoffers blandbarhed (kemi journal) 
o Saltes opløselighed (kemi journal) 
o  

Omfang 
 

45 lektioner (90 min.) 

https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p805
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p806&L=0
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=795
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p794
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p820
https://biologiiudvikling.ibog.nucleus.dk/?id=p154
https://biologibogenchf.systime.dk/index.php?id=793
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=792
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=826
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=825
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tre-mutationer-der-aendrede-mennesket
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/tre-mutationer-der-aendrede-mennesket
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Særlige 

fokus-
punkter 

Faglige emner: 

Geografi: 
Weichsel, istidslandskaber, jordbundstype, jordbundsprofil, kornstørrelsesfordeling, 
bæredygtighed, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, vandforbrug, grundvands-
forurening (nitrat og pesticider), fladeforurening, punktforurening, vandkonflikter, 
råstoffer (salt og kalk), saltdiapirer, Perm-tiden, pladetektonik, Pangæa. 
 
Biologi:  
liv, celler, transportprocessor, DNA, baseparringsprincip, mutationer, genetiske 
grundbegreber, krydsningsskemaer, nedarvningsmønstre.  
 
Kemi:  
Atomer, grundstoffer, elektronsystem, reaktionsskema og afstemning. Det periodi-
ske system og elektronstruktur.  

Kovalent binding, molekylers form, elektronegativitet, polaritet, opløselighed.  
Ionbindinger, ioner og salte, molekyler og ionforbindelser, navngivning, ionforbindel-
sers opløselighed i vand. 
 
Kompetencer: 
At kunne forholde sig til symbolsprog og modeller. 
At kunne bruge relevante fagtermer. 
At indøve skriftlighed i forbindelse med rapporter og skriftlige opgaver.  

Naturvidenskabelig arbejdsmetode og hvordan en naturvidenskabelig rapport skal 
opbygges. 
At kunne udføre eksperimentelt arbejde på en fornuftig og ansvarlig måde. 
 

Væsent-

ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
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Titel 3 

 

 
Projekt 1: Vand, salt og liv 
 

Indhold Projektet går på at lave en præsentation (planche) Vand eller salts betydning, 
med et tværfagligt naturvidenskabeligt indhold ud fra udleveret materiale (bilag).  
Besvarelsen fremvises for klassen. 
 
Kernestof: Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 
Supplerende stof: 

• https://videnskab.dk/25-soforklaringer/vand-vand-og-atter-vand 

• https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-renser-vi-ikke-saltvand-og-drik-

ker-det 

• https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saltvand-kan-forvandles-til-drikke-

vand-med-nanoroer 

• https://www.lenntech.com/composition-seawater.htm#ixzz6WDuXpbYv 

• https://www.geoviden.dk/sunds-oversvommes-nedefra-nar-det-regner/ 

• https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2018/07/Geoviden_2_2012.pdf 

s. 10-11 

• https://da.science19.com/what-adaptations-do-plants-animals-have-in-

saltwater-biomes-12216 

• https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdig-

hed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFrom-

Google&utm_campaign=DSDredirect 

• Osmoseregulering 

Omfang 

 

4 moduler a 90 min 

Særlige fo-
kuspunkter 

At samarbejde i en gruppe. 
Træning i at formidle viden mundtligt og visuelt med korrekt brug af fagtermer. 
Opnå viden om at arbejde med et tværfagligt perspektiv. 
 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Projektarbejde 
Skriftligt arbejde  

Mundtlig fremstilling  
 

Retur til forside 
  

https://videnskab.dk/25-soforklaringer/vand-vand-og-atter-vand
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-renser-vi-ikke-saltvand-og-drikker-det
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-renser-vi-ikke-saltvand-og-drikker-det
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saltvand-kan-forvandles-til-drikkevand-med-nanoroer
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saltvand-kan-forvandles-til-drikkevand-med-nanoroer
https://www.lenntech.com/composition-seawater.htm#ixzz6WDuXpbYv
https://www.geoviden.dk/sunds-oversvommes-nedefra-nar-det-regner/
https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2018/07/Geoviden_2_2012.pdf
https://da.science19.com/what-adaptations-do-plants-animals-have-in-saltwater-biomes-12216
https://da.science19.com/what-adaptations-do-plants-animals-have-in-saltwater-biomes-12216
https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdighed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdighed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdighed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
file:///C:/Users/KMA/Desktop/HHF/Herning%20HF%20og%20VUC/Biologi/Biologi%20NF/NF%202020-2021/NF%201o%20KMA%20MSC,%20KSD%5b13575%5d.docx%23Retur
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Titel 4 

 

 
Forløb 2: Mad til milliarder 

Indhold Geografi: 
Vækst (0,7 sider) 
Begrebet bæredygtighed (1,5 sider) 
Mål for bæredygtighed (2,1 sider) 
Global befolkningstilvækst (1,1 sider) 
Befolkningsbalanceligningen (0,8 sider) 
Den demografiske transitionsmodel (4,6 sider) 
Den demografiske transition i Danmark (1,4 sider) 

Befolkningspyramider (3,1 sider) 
Erhvervsudvikling og hovederhverv (0,2 sider) 
Erhvervsinddeling (2,7 sider) 
Ændrede levemåder (0,4 sider) 
Bybegrebet (0,7 sider) 
Den historiske byudvikling (2,3 sider) 
Urbane modeller (0,8 sider) 
Introduktion (0,4 sider) 
Mad til flere milliarder (0,3 sider) 
Mere mad til flere milliarder (0,6 sider) 
The Hidden Hunger (1,2 sider) 
Den grønne revolution (2,9 sider) 
Under- og fejlernæring udbredt på trods af rigelige mængder føde (2,8 sider) 

PDF: Hvad er et uland? (udarbejdet af læreren – 1 side) 

PDF: Alverdens geografi s. 109-111 (om mekanisering og automatisering) 
PDF: Dansk landbrug (uddrag fra Naturgeografi – Vores verden 2. udgave s. 170-189) 
 
Supplerende stof (geografi): 
Tekster om Lagos: 
Introduktion til Lagos (1,2 sider) 
Lagos (0,4 sider) 
Historie og geografi (1 sider) 
Byudvikling (1 sider) 

Tekster om New York: 
Introduktion til New York (0,7 sider) 
Om New York (0,7 sider) 
New York og de urbane modeller (1,1 sider) 
 

Film: TED-talk med Hans Rosling 2010 

Computerspil: https://3rdworldfarmer.org/ 

 
Biologi:  

• Hvad skal vi spise 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=845, 0,9 sider 

• Kulhydrater 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=850 1,8 sider 

• Fedtstoffer 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=849 1,7 sider 

• Proteiner 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=848 0,5 sider 

• Når vi spiser - fordøjelsessystemet 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=843 0,3 side 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p360
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p361
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p362
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p365
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p366
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p764
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p765
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p766
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p162
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p374
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p369
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p370
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p371
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p372
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p180
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p255
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p661
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p679
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p665
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p678
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p285
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p640
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p641
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p643
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p282
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p620
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p622
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=da
https://3rdworldfarmer.org/
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=845
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=850
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=849
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=848
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=843
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• Fordøjelsen 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=856 2,2 sider 

• Enzymer 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=844 0,7 sider 

• Enzymer og fordøjelse 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=852 0,6 sider 

• Energibalance 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p841 0,5 sider 

• Insulin og glukagon 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=855 3 sider 

• Blodsukker 
• PDF - Biologi til tiden 29-31 

• Cellers energiproduktion 
• https://biologibogenchf.systime.dk/?id=842 0,8 sider 

• Fødevareproduktion: 
• PDF – Biologi til tiden 163-165 og 172-181 (Minus faktasiden på 

side 179) 
• Gensplejsning: 

• PDF – Biologi til tiden 154-157 
 
Supplerende stof (Biologi): 

• Videoer: 

• https://www.youtube.com/watch?v=l9cqyL8Re18 

• https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI&t=97s  

• Opgave 

• 4 forskellige diabetesopgaver, de blev inddelt i 4 grupper. 

Kemi: 
Basiskemi C: 

s. 79-93 (Kapitel 4 Mængdeberegninger) 
s. 117-150 (undtagen 141-144) (Kapitel 6 Organisk kemi) 

 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

• Kostanalyse - fattigrøvsmenu (biologi journal) 
• Nedbrydning af stivelse (biologi rapport) 
• Befolkning i Nigeria og USA (geografi) 
• Erhvervsudvikling i USA og Nigeria (geografi) 
• Beskriv et lands befolkning (geografi) 

• Identifikation af organiske stoftyper (rapport) 
• Natron (journal) 

 

 

Omfang 
 

40 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
 
Geografi:  
Bæredygtighed, Befolkningsvækst, Fødevareforsyning, Iland, Uland, NIC-land, HDI, 
IHDI, Ulighed, Den demografiske transitionsmodel, Befolkningsbalanceligningen, Na-

https://biologibogenchf.systime.dk/?id=856
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=844
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=852
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p841
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=855
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=842
https://www.youtube.com/watch?v=l9cqyL8Re18
https://www.youtube.com/watch?v=Og5xAdC8EUI&t=97s
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turlig befolkningstilvækst, Aldersfordeling, Befolkningspyramider, De tre hoveder-

hverv (P, S, T), Erhvervsudvikling (erhvervstransition), Mekanisering, Automatisering, 
Urbanisering, Bymodeller, Byplanlægning, Specialisering af landbrug, Fødevaresikker-
hed, Underernæring, Fejlernæring, Den grønne revolution. 
 
Biologi: (Nødundervisning med kursiv) 
Sundhed, fordøjelse, enzymer, energiproduktion og energibalance, næringsstoffer, vi-
taminer, mineraler, energi i fødekæder, gensplejsning, forædling af planter, GMO. 
 
Kemi:  
Carbonhydrider, alkaner, alkener, alkoholer, carboxylsyrer, fysiske og kemiske egen-
skaber, navngivning. Organiske forbindelsers betydning i hverdagen,  
forbrændingsreaktioner, substitutions- og additionsreaktion. Kulhydrater. 
Mængdeberegning på rene stoffer og reaktioner, beregningsskemaet og ækvivalente 

mængder. 
 
Kompetencer: 
At arbejde sikkert og ansvarsbevidst i laboratoriet 
Mundtlig og skriftlig formidling 
At relatere symbolsprog og modeller  
At bruge fagtermer 
At se sammenhæng mellem naturvidenskabelig viden og hverdagen/samfundsforhold 

Væ-
sentlig-
ste ar-
bejds-

former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig fremstilling. 
It-værktøjer (onenote, excel) 

Retur til forside 
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Titel 5  
Projekt 2: Mad til milliarder 

Indhold Eleverne arbejder i grupper med én af følgende 2 problemformuleringer: 
 

- Problemformulering 1. "For lidt mad: hvordan sikrer vi at der er mad 
nok til alle i fremtiden"? 
 

- Problemformulering 2. "For meget mad: hvordan påvirkes sundheden af bil-
lige fødevarer og ensformige kostvaner?" 

Kernestof : Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 og Forløb 2 
 
To artikler fra: Hvordan brødføder vi verden?, Jette Hagensen og Leif Bach Jørgen-
sen, Columbus 2016 
Artikel 1: Fødevaremangel eller fordelingsproblem  
Artikel 2: Der skal produceres flere fødevarer - men hvor og hvordan  
 

 

Omfang 
 

5 moduler a 90 min 

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Projektet går på at lave en PowerPoint (9-11 slides) med tværfagligt naturviden-

skabeligt indhold. Særlig fokus på: brugen af fagbegreber fra alle tre fag, dispone-

ring af tiden og pladsen, så alle tre fag er fornuftigt repræsenteret i præsentatio-

nen, og at der vises en forståelse for de tre fags indbyrdes samspil. 

Præsentationen fremlægges for klassen. 
 
Kompetencer: 
At formidle et tværfagligt emne med vægt på fagligheden, som samtidig støttes vi-
suelt. At give feedback til andre grupper 
 
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Skriftligt og mundtligt arbejde  

Projektarbejde 
 
 

Retur til forside 
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Forløb 3: Himmel og hav 
 

Indhold Geografi:  
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår (0,2 sider) 
Atmosfæren (0,1 sider) 
Om atmosfæren (0,5 sider) 
Atmosfærens opbygning (1,7 sider) 
Breddegradens betydning (0,6 sider) 
Drivhuset omkring Jorden (2,2 sider) 
Måling af CO2 på Hawaii (1 sider) 
Kilde til drivhusgasserne (0,5 sider) 
Jordens albedo (0,9 sider) 
Strålingsbalancen (1,2 sider) 
Overfladens betydning (1,8 sider) 
Lufttryk (1,2 sider) 
Lufttrykkets variation (0,7 sider) 
Termiske tryk (0,8 sider) 
Cirkulationsmodellen (3,2 sider) 
Den intertropiske konvergenszone (0,7 sider) 
Fugtighed (1,3 sider) 
Skyer (3,2 sider) 
Monsunsystemet (3,1 sider) 
Klima- og plantebælter (0,1 sider) 
Klimasystemer og klimazoner (2,2 sider) 
Udvikling i den globale temperatur (0,7 sider) 
Konsekvenser af klimaforandringerne (0,9 sider) 
Konsekvenser i Europa (1,2 sider) 
Andre generelle konsekvenser (3,3 sider) 
Danmark under de kommende klimaforandringer (2,6 sider) 
Energi (0,3 sider) 
Begrebet energi (1,1 sider) 
Energistrømme (0,8 sider) 
Udvikling i DK’s energiforbrug siden 1970 (2,7 sider) 
DK’s energiforsyning (1,5 sider) 

 
Supplerende stof (geografi): 
PDF: Klimapjece – Global opvarmning (Informationscenter for miljø og sundhed 2007) 
Artikel fra DR: Er global opvarmning overhovedet et problem i Danmark? 
Video: Hvorfor regner det? 

 
Biologi: 
Undervisningsmateriale fra WWF hjemmeside: 

Introduktion 
2.1 Abiotiske og biotiske faktorer 
2.2 Primærproducenter 
2.3 Konsumenter  
3.1 Fotosyntese og respiration   
3.2 Vækst og begrænsende faktorer  

3.3 Energistrømme 

4. Stofkredsløb 

4.1 Kulstofkredsløb 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p134
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p148
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p325
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p326
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p333
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p339
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p714
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p715
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p336
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=c715
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p335
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=328
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p329
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p330
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=331
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=347
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p340
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p341
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p348
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=154
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=350
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p338
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p721
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p722
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p723
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p724
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p163
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p376
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p378
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p701
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p702
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/er-global-opvarmning-overhovedet-et-problem-i-danmark
https://www.youtube.com/watch?v=70Jyaaw66c4
https://undervisning.wwf.dk/node/16/
https://undervisning.wwf.dk/node/9#2_1
https://undervisning.wwf.dk/node/9#2_2
https://undervisning.wwf.dk/node/9#2_3
https://undervisning.wwf.dk/node/10/
https://undervisning.wwf.dk/node/10#3_2
https://undervisning.wwf.dk/node/10#3_3
https://undervisning.wwf.dk/4-stofkredslob
https://undervisning.wwf.dk/node/11/
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5. Biodiversitet og levevilkår 

5.1 Biodiversitet 
6. Tilpasninger  

 

Video: 
- På jagt efter biodiversitet i havet med havbiolog Peter Majland 

Supplerende stof (biologi) 
• Flg. Miljøtema er også gennemgået 

o Forsuring   

▪ https://undervisning.wwf.dk/forsuring 

o Global opvarmning 

▪ https://undervisning.wwf.dk/global-opvarmning-0 

o Biodiversitet i havet  

▪ https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning 

• Flg. Podcast er også hørt https://undervisning.wwf.dk/podcast 

o Podcast Episode 3: Biodiversitet i havet 

• Hjemmeside:  

o https://www.99arter.dk/mod-de-99-arter/ 

 
Kemi:  

Basiskemi C: 
s. 101-114 (Kapitel 5 Blandinger) 
s. 153-170 (Kapitel 7 Syre-base reaktioner) 
s. 173-174, 178-183 midt. (Kapitel 8 Redoxreaktioner) (Planlagt) 

 

 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

• Fotosyntese og respiration (Biologi - Virtuel journaløvelse) 
• Påvirker forsuring havmiljøet (Biologi – journaløvelse) 
• Konvektionskammer (geografi) 
• Opvarmning og afkøling af sand og vand (geografi) 
• Den lokale strålingsbalance (geografi) 
• Grønlandspumpen (geografi) 
• Titrering af husholdningseddike (journal) 
• Undersøgelse af redoxreaktioner (journal) (Planlagt)  

 
 

 

Omfang 
 

39 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
Geografi: 
Atmosfærens opbygning (gasser og lag), strålingsbalance/strålingsregnskab, albedo (absorp-
tion og refleksion), forholdet mellem solen og jorden (årstider, indstrålingsvinkel mv.), ter-
miske tryk, konvektionscelle/vindcelle, søbrise og landbrise, det globale vindsystem (ITK, co-

https://undervisning.wwf.dk/5-biodiversitet-og-levevilkar
https://undervisning.wwf.dk/node/17/
https://undervisning.wwf.dk/node/24/
https://www.youtube.com/watch?v=wclcSo3O7aM
https://undervisning.wwf.dk/forsuring
https://undervisning.wwf.dk/global-opvarmning-0
https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning
https://undervisning.wwf.dk/podcast
https://www.99arter.dk/mod-de-99-arter/
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rioliskraft, vindceller mv.), nedbørsdannelse (stigningsregn, dugpunkt, monsun mv.), kyst-
klima og fastlandsklima, drivhuseffekt og klimaændringer, fossile brændstoffer og energifor-
brug. 

 
Biologi: 
Abiotiske og biotiske faktorer, Primærproducenter, konsumenter, fotosyntese og re-
spiration, begrænsende faktorer, energistrømme, fødepyramide, kulstofkredsløb, 
biodiversitet, tilpasninger, forsuring, eutrofiering 
 
Kemi: 
Mængdeberegning på opløsninger, formel og aktuel koncentration. 
Syre/ base reaktioner, definition af syre og base, Korresponderende syre-base par, 

Vands autohydronolyse, Vands ionprodukt, pH, Måling af pH, Syre-base titrering og 

beregninger. 

Redoxreaktioner, reduktion & oxidation og oxidationstal. (Planlagt) 
 
Kompetencer: 

At forholde sig til naturvidenskabelige data og informationer (indhente, analysere og 
vurdere) 
At forstå forskellen mellem samme udtryks forskellige betydninger, afhængig af om 
udtrykket benyttes i hverdags-sammenhænge eller i naturvidenskabelige sammen-
hænge. 
At relatere naturvidenskabelig viden til hverdagen og samfundsmæssige forhold. 
 

Væsent-
ligste ar-

bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde, 
differentieret undervisning 

Retur til forside  



 

Side 14 af 15 

Titel 7  
Projekt 3: Klimaændringer og havet 

Indhold Eleverne arbejder individuelt med 1 af følgende 3 problemstillinger vedr. men-
neskets indvirkning på Jordens have og atmosfære - og de derved ændrede le-
vevilkår for de levende organismer: 
 

1. Der udledes meget carbondioxid til atmosfæren fra forbrænding af fos-
sile brændstoffer. Hvordan påvirker dette havenes pH-værdi og hvordan 
kan dette påvirke havets levende organismer?  

  
2. Havenes vandmasser bliver varmere pga. atmosfærens drivhusgasser. 

Hvordan påvirker stigende havtemperaturer de globale havstrømme og 
livet i havet generelt?  

  
3. Hvordan har mennesket bidraget til den øgede mængde af CO2 i atmo-

sfæren, og hvilke muligheder har vi for at modvirke konsekvenserne af 
denne gas?  

 
Kernestof: Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1, Forløb 2 og Forløb 3 
 
Skriftligt arbejde: en synopsis med faglige figurer og tekst (min. 2400 tegn) 

samt en eksamenslignende fremlæggelse og evaluering af synopsen. 

 

Omfang 
 

5 moduler a 90 min 

Særlige fo-

kuspunkter 

Projektet går på at lave en fremstilling af et emne med tværfagligt naturviden-

skabeligt indhold ud fra foreslåede udleverede materialer, som eleven selv kan 
supplere.  
 
Kompetencer: 
At formidle et tværfagligt emne mundtligt/visuelt. 
At vurdere forskellige materialers relevans i forhold til den givne problemstil-
ling. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Projektarbejde, mundtlig fremstilling 
 

Retur til forside 
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Afsluttende skriftligt produkt 
 

Indhold  
De problemstillinger, som eleverne kan vælge at belyse under den interne prøve, 
tager alle afsæt i de fællesfaglige projekters emner.  
 

1. VAND 

At bruge og drikke vand tager du som en selvfølgelighed, men verdens vand-
ressourcer er under pres. Hvordan anvendes vand i dagligdagen og hvordan 
påvirker forbrug af og adgang til vand levevilkårene for mennesker og andre 
levende organismer. Hvilke konsekvenser har forskelle i vandressourcer lo-
kalt eller globalt nu eller i fremtiden? 

2. CO2  PROBLEMATIKKER 

Menneskets aktiviteter, som du kender det fra din dagligdag og det samfund 
du lever i, er med til at ændre indholdet af CO2 i atmosfæren. Dette har kon-
sekvenser for livet og jordkloden som helhed. Hvilke årsager og konsekvenser 
er der tale om og hvilke muligheder er der for at påvirke/reducere ændrin-
gerne og konsekvenserne deraf? 

3. FØDEVARER 

Mange milliarder mennesker skal have mad hver dag. Hvordan kan man sikre 
at der i fremtiden kan produceres fødevarer nok til alle, og hvad kan gøres 
for at reducere fejlernæring på globalt plan. Har fødevarernes kvalitet og 
pris, samt stigende velstand, betydning for en sund ernæring og hvad har du 
selv af indflydelse herpå?  

 

Omfang 
 

6 lektioner (90 min.) 
       

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Selvstændigt arbejde med strukturering af viden.  
Anvendelse af fagtermer.  
Tværfaglighed. 
Kort skriftlig fremstilling  

Forberede mundtlig fremlæggelse. 
 
 

Væsentlig-

ste ar-
bejdsfor-
mer 

Projektorienteret arbejde, individuelt  

 
 

Retur til forside 


